
Den kristne tradisjonen 

Teistisk evolusjon, den tidlige kirken og gnostisismen 
(av John G. West; fra 'God and Evolution' Discovery Institute Press) 
 

Tradisjonell kristendom er ikke det samme som 'ung-jords-kreasjonisme'. De tre hovedretningene i 

kristenheten: Romersk katolsk, Ortodoks og Protestantiske kristne har noen punkter som felles 

basisgrunnlag. Men tro på en skapelse over 6 dager og 6.000 år gammel jord er ikke én av dem. 

Kristendom blir tradisjonelt bundet sammen, ikke bare av det gamle og nye Testamentet, men 

også ved Trosbekjennelsene: 1. Det er én Gud, skaper av himmel og jord, og alt synlig og usynlig. 2. 

For vår frelse ble Gud inkarnert som Jesus Kristus, som er sann Gud og menneske -uten synd, og 3) 

Gud taler til oss gjennom Den Hellige Ånd, livets giver.  

 I 1800 år forsto kristne teologer disse sentrale doktrinene slik at 1) Gud skapte alt av ingenting 2) 

Gud planla inkarnasjonen -og dermed mennesker, fra begynnelsen, og 3) Gud fortsetter å 

interagere med sin skapning -for igjen å bringe den i et rett forhold til seg selv. 

Ireneus (ca 130-200 e.Kr) begynte sin fornektelse av gnostisismen i Bok II 'Against Heresies' med 

det han kalte det 'første og viktige hode', nemlig med doktrinen om 'Gud som Skaper, som gjorde 

himmelen og jorden og alt som er i dem'. (3) Den nikenske trosbekjennelsen som er nesten 1700 år 

gammel og aksepteres av alle hovedgreiner av kristenheten som autoritativ, begynner med å 

bekrefte "en Gud, vår Far den allmektige som skapte alle ting, synlige og usynlige." (4) 

Bilde. Kirkefaren Ireneus 

Mange andre bekreftelser på Gud som Skaper finnes i de 

første århundrene i den kristne kirken. (5) Langt fra å betrakte 

skapelsen som noe sekundært, så tok de første kristne det som 

et uunværlig startpunkt for sin teologi. En grunn til dette kan 

være at uten at Gud er Skaperen, så blir ikke resten av den 

kristne åpenbaringen sammenhengende.  

Kirkehistoriker Ph: Schaff observerte riktig at: ' uten en 

korrekt doktrine om skapelsen, kan det ikke bli noen sann 

doktrine om forløsning heller." (1) I følge den kristne 

fortellingen forstås frelsen i lys av syndefallet, og fallet forstås 

i lyset av en forutgående god skapelse. Som følge av dette 

fører anstrengelser for å frigjøre skapelsen fra frelse og syndefall til at kristendom ikke blir 

teologisk sammenhengende (koherent). 

I det 4.århundre understreket kirkefaren A.D. Athanasius at alt som eksisterer forut har sitt 

'mønster i Gud', som skapte i sitt eget bilde. Kristi legeme, som er likt vårt, ble dannet i tråd med 

Guds evige plan. I det 5.århundre skrev Augustin: "Guds visdom, som alle ting er lagd ved, 

inneholder alt etter Guds bilde, før det er dannet." I følge ham bestemte Gud menneskets form 

"før tiden." (6) 
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I det 13. århundre skrev Thomas Acquinas, den ledende katolske teolog i den romersk katolske 

kirke, at skapninger har som sitt forbilde "ideer i det guddommelige sinn," akkurat som " likheten 

ved et hus eksisterer forut i sinnet til den som bygger det." Spesielt er den menneskelige sjel, laget 

for å være Guds bilde, og "Gud formet det i den hensikt at det på rett vis skulle tilpasses sjelen." 

(7) Under den protestantiske reformasjonen i 16.århundre, framholdt M. Luther at "skapelsen ikke 

er tilfeldig, men det eksklusive verk av guddommelig forsyn." Framfor alt, er mann og kvinne skapt 

ved spesiell gudommelig plan og forsyn." I følge J. Calvin, det "mest framragende eksempel" av all 

Guds gjerning, er menneskeheten. Hovedsetet for Guds bilde er i menneskets sinn og hjerte, men 

noe funkler i hver del, inkludert legemet. (8) 

Selv om det var en viktig logisk og filosofisk årsak, var det enda en nærværende, påtrengende 

grunn til å understreke skapelses-doktrinen. Fra datidens intellektuelle elite møtte kristendommen 

skarp motstand mot 'Gud som skaper'. På mange måter forespeilte motstanden debatten om Gud 

og evolusjon i våre dager. Kanskje kan vi få klarhet om hva som står på spill i dagens debatt om 

evolusjon ved å se hva som sto på spill i konflikten om skapelse i den første kristne kirken. 

Ifølge tradisjonell kristen lære, er verden designet og skapt av Gud, og mennesket ble planlagt fra 

begynnelsen. Størstedelen av verdens befolkning tror dette er tilfelle.  
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